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• Ecoauditoria de la biodiversitat –
Projecte “Adoptem la ciutat” 

•“Apropa’t als parcs”
• Proposta metodològica
• Recull de possibilitats
• Exemples d’experiències realitzades

• “Biodiversitat urbana – Els altres veïns
• Itinerari urbà de natura i retall de natura 
• Comptant nius de fang – Projecte orenetes

• “Projecte Rius”

• Guia “Hàbitat”









http://www.bcn.es/agenda21/a21escolar/
Documents i + / A. Publicacions generals de l’A21E



Apropa’t als parcs... un procés continu

1. Formular-se preguntes

2. Investigar i consensuar-ne els resultats

3. Programar i realitzar una intervenció al 
parc

4. Avaluar el procés i els resultats, reajustar i 
plantejar-se preguntes noves

5. Difondre els resultats de l’accióP
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Objectius
1. Potenciar el binomi 

indestriable de ciutat i natura.

2. Promoure l’estudi dels 
animals i plantes que 
conviuen diàriament amb les 
persones i, això no obstant, 
solen ser molt desconegudes.

3. Practicar l’ús de material 
específic de treball de camp: 
guies d’identificació, lupes, 
mapes,...

4.    Aprendre a realitzar un 
inventari dels elements i 
comunitats naturals de major 
interès natural i a situar-los en 
un mapa



Objectius
5.    Dissenyar i difondre 

socialment un “Itinerari urbà 
de natura” que relligui els 
principals elements i 
comunitats naturals del casc 
urbà o zones periurbanes.

6. Gestionar des del centre 
educatiu un espai del municipi 
o “Retall de natura” 
seleccionat en funció del seu 
interès natural i/o estat 
deficient de conservació.







Objectius
1. Censar els nius d’oreneta 

cuablanca en l’àrea d’estudi: el 
poble o el barri d’una gran ciutat.

2. Implicar la comunitat educativa en 
el seguiment i conservació de les 
orenetes cuablanques, i de retruc, 
del patrimoni natural i arquitectònic 
del municipi.

3. Afavorir el coneixement del poble 
o barri, dels seus carrers i del seus 
edificis més singulars des d’una 
perspectiva biològica que es 
relliga amb l’arquitectònica.

4. Inferir les preferències de l’espècie 
a l’hora d’escollir l’emplaçament 
del niu: planta, orientació, edat de 
l’edifici,...



Objectius
5.    Conèixer els trets bàsics de la 

biologia de l’espècie: període de 
cria, nombre de polls, procés de 
construcció del niu, alimentació,...

6. Facilitar el coneixement de 
tècniques científiques d’estudi: el 
cens de nius i les variables que li 
són associades.

7. Familiaritzar-se amb l’ús dels 
prismàtics i dels mapes.

8. Practicar càlculs matemàtics 
bàsics i aplicacions d’ordinador.

9. Ressaltar la importància del treball 
en grup.









1. RERE LA PETJADA

A partir de 7 anys

• Familiaritzar-se amb el concepte d’hàbitat
• Entendre que tots els éssers vius necessiten un 
hàbitat.
• Conèixer els principals elements de l’hàbitat d’un 
animal (aliment, aigua, refugi i espai)
• Comprendre que aquests components són necessaris 
per a tots els animals, incloent-hi l’espècie humana.
• Comprendre les conseqüències que tenen les 
transformacions del medi per a la supervivència de les 
espècies.

10. ART VIU

De 10 a 16 anys

• Conèixer que a la terra hi ha una gran diversitat de 
formes de vida
• Comprendre que cada ambient de la terra fa 
possibles unes formes de vida (animal i vegetal) 
específiques
• Valorar la riquesa i la diversitat de la vida sobre la 
terra



11. LA VIDA EN GLOBUS

A partir de 10 anys

• Entendre què és la biodiversitat
• Entendre la importància de la biodiversitat i la 
necessitat de preservar les diferents formes de vida
• Comprendre els factors que poden afavorir o 
perjudicar la biodiversitat

14. UN PER A TOTS I TOTS PER A UN

A partir de 4 anys

• Estimular l’observació
• Reconèixer la gran diversitat de formes, colors i olors 
que componen un (bosc)
• Afavorir la descoberta de les coses positives que 
ofereix el (bosc), incloent-hi les seves funcions 
ecològiques
• Mostrar la natura com a font d’inspiració per a la 
creació artística



15. LES SABATES MÀGIQUES

De 7 a 12 anys

• Entendre la importància del sòl com a suport de la 
vida
• Conèixer els principals elements que constitueixen el 
sòl i la seva fragilitat
• Familiaritzar-se amb alguns grups d’éssers vius del 
sòl

16. NATURA URBANA

A partir de 7 anys

• Apreciar la biodiversitat del nostre entorn urbà més 
immediat
• Distingir hàbitats de diferents característiques dins 
de la ciutat
• Comprendre els beneficis de les plantes en els 
hàbitats humans



24. UNA PARCEL·LA LLAMINERA

De 10 a 14 anys

• Comprendre que la intervenció humana transforma el 
bosc
• Comprendre els efectes que tenen diferents 
intervencions sobre els éssers vius dels distints nivells 
tròfics.
• Reflexionar sobre la gestió més adequada dels 
recursos forestals.
• Valorar el paisatge com a patrimoni que cal conservar

30. OPERACIÓ PATRMONI

A partir de 14 anys

• Familiaritzar-se amb el concepte de patrimoni
• Reflexionar sobre el gru d’estima que tenim envers 
el nostre patrimoni natural i cultural
• exercitar-se en la descripció, l’anàlisi sistemàtica i 
l’avaluació dels béns patrimonials
• Elaborar alguns criteris de gestió del patrimoni
• Imaginar i projectar creativament situacions 
alternatives



Tres paisatges de Lleida per situar la biodiversitat
Escola Sant Jordi





La Mitjana a l’Escola La Mitjana



Els arbres de l’entorn – Escola La Mitjana




